
UCHWAŁA NR _____/___/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

 

z dnia _______________ 

 

 

w sprawie kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. 

„Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej  w Pecnej” oraz planowanej inwestycji 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”   

 

 

Na  podstawie  art. 18a  ust. 4 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2020 r., 

poz. 713)  oraz § 73 ust. 2 Uchwały Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7710 ze zm.: poz. 8477, z 2020 r. 

poz. 4049 i 9714) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenie kompleksowej kontroli 

postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej  

w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”   

w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 
 

W 2020 roku spółka AQUANET zrealizowała na terenie Gminy Mosina inwestycję budowy sieci 

wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową, prowadzącą 

do działek znajdujących się w lesie, niezabudowanych a dla terenów tych (jest to las). 

W obecnie obowiązującym Studium obszar ten jest oznaczony jako las. Mimo tego, gmina sfinansowała 

wykonanie projektu sieci. Inwestycję zrealizowała spółka AQUANET za cenę  prawie 220 tyś. zł.  

Nie ma uzasadnienia dla celowości tego rodzaju inwestycji a faktycznym odbiorcą efektów inwestycji 

jest najbliższa rodzina jednego z radnych piastującego do niedawna funkcję Przewodniczącego Komisji 

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (z dniem 29 grudnia 2020 r. komisja przestała istnieć).  

Dla tej samej lokalizacji planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej za prawie 2 mln zł.  

Cała sprawa budzi sprzeciw opinii publicznej Gminy Mosina i wymaga kompleksowej kontroli. 

W tej sytuacji wniosek uważamy za uzasadniony. 


